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ВІДГОМІН НАЗНАЧЕНИЙ 
АМБАСАДОРА ДО В А Щ А Н У 

І м и н и в т а т и і штанга З Ж Р Ш Щ Т Ь С Я : д н і Ў К Р А Щ І БЕЗНАДІЙНО 
З Д Т Р О Ж Ш В Ш Ш 1 В КИТАЇ РАНЕНІ В А8Т0ШИ ВЮІАДО 

і У бшірдовій кімнаті, що ТОКЙО. — Японська преса ft йорктонськім шпиталі'бо-

І знаходиться зараз кодо філь-s повна відомосте№ про нові пе- ряться зо смертю Василь Мар 
мового театру ^Лідо" в Брук- ремогн в полудневім Китаю, ковський і Михайло Козун, о-

і и . , і ; , диш, травилась ефольозія пе- Розписується про велику до-іба з Антуниі Оба їхали автом 
амбасадора до Ватнкану в ціли співпраці в напрям- }рзгрітої печі. Експльозія за- бнчу і те. що китайці втрати-у понеділок вночі до йоркто-
KV миру вЕврОПІ. В першу чергу той крок прихиль- ‡ИМВиа стіну між двома 6у- -їй 13,000 убитих на полудні,!ну, де в шпиталі лежить хора 
но зустріли церковні кола. Чимало ґратул я цінних і дивќами І спричинила пока- а 15,000 у середущім Китаї. І жінка Марковського. На схід 
листів ВІД ріжних ЧОЛОВИХ люде# в Америці також ліеннв Ц осіб у театрі. Три- біля Ґанкова. І від йорктону авто наїхало на 
вказують, що це потягнений знаходить прихильний ста інших виднів вийшло з ' щт і 
грунт. 

Папський нунцій у Вашингтоні, архиєпископ 
Амлєто Чіконіяш, сказав, щеѓ Майрон Тейлор, спе` 
ціяльний амбасадор до Ватикану, буде принятнй ду-
же прихильно папою, так, як на ‚"чоловіка з дуже 
важними завданнями" пристало. 

ста інших виднів вийшло з 
події без ушкодження. ЧЕХИ ВІДЧИНИТЬ ї КАНАДІ 5 3 . 

ФАБРШ СКЛЯНИХ ВИРОБНІ 
З Ошлвн доносять, що там 

чеська компанія покінчила 
всі зарядження для відчннен-

ВАДРІВКА НАРОДІВ В ЕВРОПІ. 
ВАШИ№ЇОН. — Недавно вернувся з Європи 

заступник предеідника Американського Червоного 
Хреста, Ернст Свифт, і сказав, що внаслідок війни 
міліони європейського населення знаходяться у 
пливкому стані Сотками тисяч нараз деякі люди 
змушені покидати свої оселі і переноситись тим-
часово, або на стало, в інші місця. Кодо сто ти-
сяч паіьськнх громадян утекли до чужих держав 
і нема надії, щоб вони скоро назад вернулись до 
своїх осель. На окупованих німцями й совєтськими 
військами землях відбуваються також пересування 
людей, і то. сотками тисяч,`з одної місцевосте на 
другу. Багато німців вертаються з балтійських країв 
і з Совєтів назад до Німеччини. Навіть в Англії і 
Франції, внаслідок війни сотки тисяч осіб мусіди о-
пустити свої оселі і переноситись в інші місця. Ці 
вандрівки народів получені з нуждою і терпіннями 
.людей, говорив Свифт. 

ПРЕЗИДЕНТ ЙРЙГОТОВЛЯЄ ДЕРЖАВНИЙ 
- ^ ^ — БУДЖЕ^---`-^Є^^-

ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт почав уже 
підготовляти проект державного буджету, себто 
державних- приходів і розходів. Хоч президент пе-
реконаний, що серед теперішніх обставин видатків 

ЗЕМЛЕТРУС)! 
Північно - західньою час̀ ти-

ною Нікарапш потряс у вів 
jTopoK коло 6. години ранок., фабрики скляних і нробів 
сильний землетрус Тривав 12 фабрика буде в Ошаві. Бтдо-
секунд. Деякі доми потріска-
лм. Випадків у людях не було. 
Землетрус чути було н у пів-
деннін частині Каліфорнії., 

вў першої внрібні пічнуть не-
гайно й по її закінченні знаѓі-
де там працю 100 мужчин. Че-
хія славилася своїми склянн-
ми виробами, але чеські фа-
бриканти тепер покидають 
свій край, що знайшовся під 
німецькою окупацією, й від-

ЗГОДИДИЄЯ НА ПОДВІЙНЕ 
САМОГУБСТВО 

Джана Ровза і його жінку ч н н я ю т ь 

Кларнсу знайдено неживими в кРаях- Недавно на сході Кана-
їх мешканні в Лос Анджелесі. д и відкрив шевську фабрику 

мурований стовп у мості з та-
кою силою, що цілковито 

лося. Наступила екс-
пльозія й автомобіль став у 
вогні. 

З противної сторони їхали 
автом Волтер Келер і Андрій 
Карпінський з Гудів, і з відда-
лі пів милі бачили, як: "спалах-
нуло авто. Коли надїхалн, по-
бачнлн тіла Марковського й 
Козуна на дорозі, але з нога-
мн в авті. Одягн на них горі-
лн. Вони повитягали- смер-
тельно ранених, погасили го-
ріючу одежу и відвезли їх до 
шпиталю в Иорктоні. 

фабрики в чужих' 
КЛОПОТИ ПОВІТРЯНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 
зулть, що вони згодилися по- брикант Батя, а оце чехи від-. На летовищі в Порт Ва-
повнити подвійне самоѓў б-1 кривають %'же другу фабрику1 шингтоні, на Лонѓ Айленді, 
СТ80. 61-літцій чоловік видно!— ц и м Р а з о м скляних виро- ждуть два великі літаки, 

Лнсти, оставлені ними, пока- відомий у світі чеський фа-

вбив свою 60-літню жінку% 
потім себе самого. 

' бів. 

БОРОТЬБА ПРОТИ ЗМИВАННЯ 
ИТЬ МИСЛИВЦІВ ВИСАДЖЕНІ ЗЕМЛІ 

В ПОВІТРЯ домилим Уряд' консервації 

два великі 
‚Днксі й „Атлентнк Клнпер", 
на кращу погоду для виїзду в 
дорогу до Европн. 

— ОСТАТОЧНО ПОПАВСЯ 
землі в Поліцаї піймали в Внлминг-

Колн пять молодих мислив-1 стейті Ню Иорк рішив обхо- тоні мурина, що втікав, огра-
ців з Когозу, Ню Иорк, пере- пити своєю діяльністю 7,000 бивши касу порому, що кур-
ходнли у Вотерфорді, Нюіфарм, що мають разом 2 мілі-;суе між Делавером і Ню 

не можна обмежати, навіть КОЛИ через те наступить Иорк, попри візок, який дочі- они акрів простору. Уряд ду- І Джерзі. Пійманий признався, 
паеться до авта, цей нагло має здерж%Ђати змивання вро-;що він ограблював цей пором 
експльодував і розбив мисли-;жайної землі водами при по-,уже пять разів та що в цей 

великий недобір, то проте він старатиметься задо-
волити в дечому так так званий „економічний4 бльок" 
який є за зрівноваження видатків із приходами. 
Правдоподібно на тім щадженнт потерпить у першу 
чергу сума, призначена на „Доблю Пї Ей" і на поміч 
фармерам. Позате треба таки сподіватись близько 
трьох біліонів недобору. Вкупі з тим недобором 
правдоподібно будуть підвищені податки. Цей про-
ект буджету мусить передисігутувати'конґрес і його 
затвердити. 

ПОМЕР НАФТОВИЙ МАГНАТ. 
ФІЛАДЕЛЬФІЯ.—В шпиталі університету Темп.і 

помер нафтовий магнат Генрі Догерті, маючи 69 
літ. В останніх трьох роках вш почувався дуже зле, 
так, що в згаданому шпиталі звелів влаштувати собі 
ціле помішканвя. Проте він цікавився еконоиічни-
ми і суспільними справами до останнього дня свого 
життя. В останнніх роках багато своєї уваги при-
свячував гуманітарним цілям. Свою карієру До-
герті зачав як продавець газет. Опісля на нафті до-
робився соток міліонів долярів. 

ГОТУЮТЬ ПОЛІЦІЮ НА НОВИЙ РІК. 
НЮ' `ПОРІС — Заряд ню#брсьќЬЇ поліції вже 

тепер призначив тисячу поліцаїв на Тайме Сквері 
в Ню йорќу, щоб вони зберігали порядок у ніч Но-
вого Року. Так̂  як попередніх років, цілий Тайме 
Сквер тої ночи буде замкнений- для автомобільного 
РУХУ. 

БАЖАННЯ ПРЕЗИДЕНТА И ІТАЛІЙСЬКОГО 
КОРОЛЯ 

ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт вимінявся 
з італійським королем бажаннями з нагоди Різдва 
Христового і Нового Року, Оба вони побажали собі 
і своїм народам усякого добра, а передівсім спо-
кою. 
ГОЛ ЗАПРОШУЄ СТУДІЮВАТИ ЙОГО ТАРИФОВУ 

ШУЏ.і ПОЛІТИКУ. 
ВАШИНГТОН. — Секретар стейту Кордел Гол 

прилюдно заявив, що він буде дуже радий, коли 
компетентні чинники зачнуть добре застановлятись 
над його тарифовою політикою, що спирається на 

них на куски. Вони мали від 
14 до 16 літ життя. Куски їх 
тіл і одежі зібрано на просто-
рі сотки ярдів від місця вибу-
ху. 

'Розслід поліції показує, що 
в візку було зложено коло 
'двісті фунтів динаміту, котро-
го вживано до поглиблюван-
ня нгойорського стейтового 
баржовоґо каналу. Динаміт 
правдоподібно експльодував, 
коли у візок попала куля. 
Свідки кажуть, що хлопці на 
ході стріляли для вправи до 
візка. . —-ѓ--— 

ПЕРЕРВАВ РОБОТУ ДЛЯ 
. GHMORBGTBI 

Джек Бернадсльо, 49-літній 
голяр з Бей Шор, Лонґ Ай-1 
ленд, помер у шпиталі внаслі-
док рани в горді, яку завдав! 
самому собі в суботу в голяр-1 
ні, в котрій` працював. СвЦки'-
кажуть, що Бернадельо підчас; 
голення одного тостя пере-; 
просив його й вийшов з го`І 
ларйі. Киіька хвилин пізніше; 
його знайшли: на'долівці кло-і 
зету з підрізаним горлом. 

ДМВ№ТАБЯ БЕЗРДДНА НА 
СМЕРТЬ ДІТЕЙ В ЄГПТ ! 

Як пані Марія Вортлї, 22-! 
літня жінка трокового візни-: 
;ка в Шікагу, пішла з мешкан-
ня на ВИЩИЙ поверх до телє-; 

мочі насаджування дерев і ін- спосіб забрав з каси 
ших родів постійної рістні. разом 420 долярів. 

в 
порому 

СТРІЛИЛИ, АЛЕ НЕ ПЕРШІ, 
ЛОНДОН. — Бритійське 

командування подає, що бри-
тійські летуни патролювали на 
Різдво на Півіичному морі й 
кидали бомби на німецькі 
торговельні кораблі, але тому, 
що з кораблів упали стріли. 

ї ї " я 

Значить, німці стріляли пер-
ші... Та, подає командування, 
ніхто не зазнав ніякої шкоди. 
А Берлін подає, що всюди, як 
на морі так і на суші й у .по 
вітрі, панував підчас Різдва 
повний спокій, д 

свобіднім товарообміні з чужими державами. Бо фону, в ". ^^"aflKl
uJ'p^n

7
H^1 

коли люди будуть добре над тим застановлятись, то ' 
побачать ті добрі сторони, які та політика прино-
сить для американської торговлі, говорив Гол. Його 
політика знаходила багато критиків, головно зпо-
між американських фермерських кол, які закидали, 
що вона допускає чужі продукти до Америки і ро-
бить тим прикру конкуренцію своїм продуктам. Цю 
політику візьме під точну дискусію конгрес на сво-
їй надходячій сесії. 

вибух розігрітої нафтової пѐ -j 
чіі. Пожар відтяв матір від іѓ 
мешкання й вона стояла без-' 
радна, як в пожарі згоріли її. 
півчверта-літній син і двоє 
д†виат -''немовлят. Як пожар-1 
ннкн приїхали на - місце ви-
падку", дітей уже не можна бў 
ло врятувати. 

ДОМИ В ФІНСЬКІЙ СТОЛИЦІ РОЗБИТІ 
РОСІЙСЬКИМИ БОМБАМИ. 

НОВА СОВЄТСЬКА ПРОГРА НА 
СОВЄТСЬКО-ФІНСЬШ ФРОНТІ 

ГЕЛЬСІНКІ. — Советські бойові частини пове-
ли сильний наступ у Карелії, вживаючи повзів, арти-
лерії й літаків. Наступ був масовий. Крім цього бом-
бардовано місто Віборґ з „великих ьерт", себто з 
найтяжчих гармат. Внслід того всього був такий, 
що Совєтн оставили на полі бою в Карелії понад 700 
убитих. Наступ усюди відперто. Фінський воєнний 
комунікат подає, що на далекій півночі, в підбігу-
новій смузі, втратили Совети кодо 4,000 жовнірів у 
триденній битві. А в Віборгу, який бомбардовано 
кількома наворотами, не потерпіли в нічому він-
ськові обекти, ні мости, ні залізннча стація, а тільки 
знищено мешкальну частину міста, в якій не було 
мешканців. При бомбардуванні згинули дві цивільні 
особи. 

В СОВЄТАХ ЗРОСТАЄ НЕВДОВОЛЕННЯ. 
МОСКВА.̀ — Американський кореспондент по-

дає, що совєтська преса цілковито промовчує не-
вдачі на фінсько-совєтськім фронті. Та населення 
зачинає догадуватися, що щось є ЗЛЄІ бо внявля-
ється, що в Ленінграді вже всі шпиталі й школи за-
няті раненими, та що вже привознтимуть дальших 
ранених до Москви, бо в Ленінграді нема більше 
місця. Люди між собою вже голосно говорять, вдо 
совєтська армія понесла величезні втрати. А їм го-
ворено, що совєтське військо займе Гельсінкі за два 
дні, а Фінляндію найдалі за тиждень! Тепер зачина-
ють. усюди вірити чужим відомостям, які подають, 
що Совєти втратили досі в Фінляндії до 30,000 уби-
тих і до 40,000 ранених. 

Нарікають на Німеччину. 
Усі ті невдачі населення приписує в першу чер-

ѓу ‚‚нещасливому договорові з Німеччиною". В Мо-
скві відчувається всюди великий брак багатьох спо-
жнвчих артикулів. Люди толкують собі`це THMf-що-. 
це Совєти вивезли поживу до голодуючої Німечн-
ни, що очевидно не є пра̀ вдиве, але зате дуже но-
гано настроює людність до німців. ;̀ 

ЗНОВУ БАСАРАБЇЯ. 
МОСКВА. — Хоч Совєти нещасливо воюють у 

Фінляндії, то це не є для них перешкодою для сну-
вання дальших плянів. Принаймні так думають ті 
чужинці, що студіюють у Москві совєтську загра-
ничну політику. Вони певні, що наступний совєт-
ський наступ буте звернений проти Румунії, щоб ді-
стати Басарабію і Буковину, на що мав дати згоду 
німецький міністер заграничних справ, Рібентроп, 
коли відвідував останнього разу Москву. 

ГАЛИЦЬКІ ЖИДИ ДО ГАЛИЧИНИ. 
ПАРИЖ. — Коло 80,000 галицьких жидів, що 

жиди в Німеччині від останньої світової війни, змо-
жуть вернутися назад до Галичини і забрати з собою 
з Німеччини свій маєток. Така має бути угода мрк 
Німеччиною і Совєтами. А Німеччина має зате за-
брати собі з Галичини 150,000 німецьких кольоністів. 

МОСЦЩКІ ВИЇХАВ ДО ШВАИЦАРІЇ. 
БУКАРЕШТ. — Румунська влада зізволила був-

шому польському президентові Мосціцкому опусти-
ти Румунію^ в якій він був інтернований, і виїхати 
до .Швейцарії Ĥav лікування. 

ЗАБИРАЮТЬ ЗБІЖЖЯ. 
ЧЕРНІВЦІ (Бўќомжа). — Утікачі з советєької 

території, яких число щораз̂  збільшається, ствер-
джують згідно, що совєтська влада почала забира-
ти селянам на західньо-ўќрайських землях збіжжя 
в грабунковий спосіб. Забирають часто й по 75% 
усього збору. 

ПТЛЄР „У ФРАНЦІЇ". 
БЕРЛІН. — Доперва тепер вийшло на яв„ що 

держали досі в тайні, а саме те, що Птлєр був у часі 
Різдва на фронті, відвідуючи німецькі стежі, що 
вже були на французькій землі. Там він роздавав 
жовнірам святочні дарунки і їх разом з мужвою. О-
глядав ті місця, де він сам боровся минулої світової 
війни. Кажуть, що він був у тих місцях, які можнаб 
лігќо досягнути гарматами з французького боку. 
Але підчас Різдва не було ніякої стрілянини. Ні-
мецькі жовніри скочили навіть до евакуованого 
французького села і там задзвонили з приводу Різ-
два. 

АЛІЯНТИ ПОМАГАЮТЬ ФІНЛЯНДІЇ 
ЛОНДОН. — Англія, Франція і Полуднева Афри-

ка згодились допомагати Фінляндії літаками. Ан-
ґлія і Швеція дадуть іще й амуніцію, а також і ме-
дичну допомогу. Є таке переконання, що Фінляндія 
видержить війну цілком певно до весни. 

ПРОТИ КОМУНІЗМУ. 
РИМ. — Піде наступ проти комунізму. І буде 

ведений спільно Ватиканом і Італією. Водночас ці 
обидва чинники працюватимуть разом також і в 
справі 'замирення воюючих. 
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Пиєвіиещи?к, що ціле життя 
прожив скроїїно у провінціо-
нальному містечку, і в `літе-
ратурі був відомий тільки під 

j своїм псевдонімом. `Ллє твор-
Ічість його, що попалася ще в 
170-тих роках мий. ст. вийшла 
далеко поза його рідну Пол-

'таву, дарма, що він тільки 
j полтавський письменник, спі-
;вець полтавського пейзажу і 
і суспільних взаємин 
сьќого села. 

дензованости`,, розповідь роз-
тягла й навантажена подіями, 
але хіба, ставить хто з цьог`о 
приводу закиди Бальзакові чи 
Дікенсові? Роман Мирного 
читається нині з такоюж ціка-
вістю, як і романи Бальзака. 
. 1 не тільки „Хіба(ревуть во-

ли". А „Повія", цей' перший у 
нашій літературі 'образ кош-

полтав-1 марної долі селянської . най-
. мички в нових обставинах мі-

Показав тут автор типових 
активних народників, що хо-
тять допомогати селу своїми 
радами й працею, ширити но-
ві ідеї^і власним прикладом ,̀ 

шеиа захід та концетруе своі(ської (Західньої) України, що 
війська на полуднаво-західніхібуло проти німецького л'ляну 
кордонах, проти балканськихЬагарбання Совєтської України 
держав, які рівнож уходять за Ѓй створення України під Ні-
німецький „лєбенсравм", то цемеччиною. Захоплення баз на 

заохочувати до . змагання.!вже не так легко можна о- Балтійському морі, боротьба 
Це вже не абстрактний „но-1 добрювати... Та поминаючи co-j в Фінляндії, вкінці підготов-
вий чоловік", повістей НечуяЧ вєтські територіальні здобут-
Левицького, що.деклямуе про{ки, Німеччина більше зажуре-
народ і займається просвіти-і на тим, що Совєти, на вцла-
тельством; народництво в і док ЇХ війни з якоюсь' сильно-
Мирного більш радикального j ю державою, не зможуть до-
покрою. Своєю психольогіч-j старчувзги Німеччині сирѓв-
ною загостреністю повість ця. 
зворушить і сьогодні бага-

ців та поживи... Хоч і без того 
ДОСІ НЄ 'ПОМІТНО полекшення 

В ЧАСІ ВІЙНИ ПІДГОТОВЛЯЙ МИР 
Творчість Панаса Мирного І сьќого життя, образ, що вра-

в розвитку української ми-(жає своєю силою трагізму і 
Істецької прози являєі собою'ЩО в ньому гармонійно поєд-
Iзворотний стан. Мирний — }нані формально - описові і 

У ианечери Різдва виступив президент Рузвелт !творець українського суспіль-; психольоґічні моменти. Ще й 
з далекосяглою, а під багатьома оглядами небува- {но . психольогічного романуІ,До нині це один із найвидат-
лою заявою. Написав він лист до папи Пія XII. ij заслуги його для нашої літе-jніших і найкращих творів у-
в справі мирової акції та поробив заходи, щоб до ІраТурИ. можна ставити нарів-Ікраїнської літерату'ри, 
такої акції втягнути й'інші віроісповідання, а саме ІНІ 3 заслугами Дікенса, Золя і в і н ш и х своїх творах дав 
протестантські церкви й жидів. ф і ч и Шпільгагена у світовій лі-і Панас Мирний картини життя 

Що президент зробив ці кроки в навечеря Різ- !тературі. з часів переломової доби від 
два, в цьому нема дивниці, бо власне в той час дум- : j Проти суспільно - побуто-!п а н щ и н и .д о нової економічної 
ќй всіх христіян звертаються до славного мирового }вої повісти Нечуя-Левицького неволі, від „лиха 'давнього" 
клича, який принесло людству христіянство.. Небу- Із його механічним і повер-Ідо „сьогочасного". Тут типо-
валим є відклик президента Злучених Держав до ховним відтворенням побуто ;В 0 народницькі сюжетні схе-
напи, бо Америка не має з Ватиканом дипльоматич- вої фабули, з етнографічно ; м и и побутове тло: пани й 
НИХ ЗНОСИН іще від 1867. року. Ще більше дивним юписовими подробицями, з j жертви панської самоволі й 
Є мировий крок найповажнішої невтральної держи- програмово-'абстрактними по-Ір03пусти, зубожений поре-
ІІИ в часі, коли великі держави світу, вмішані в війну статями, Панас Мирний вису- Іформленого села й його су-
3 собою, ще цеї війни властиво ДО повного розгар`у нув на перший плян психольо-іспільне розслоення. Але ма-
не розвинули. 

Поступок президента говорить самий собою, 
що якби війна не велась і як і коли вона нескін-
чиласяб, вона певно колись доведе "до мирової кон-
ференції. Коли й де ця конференція буде, нині не-
відомо. Одначе вона колись певно буде. І до неї 
т}реба вже від нині приготовлятися. І то не лише во-
юючим, але й невтральним державам. Не лише о-
хочйм до війни, але й тим, що стоять за мир. 
"̀  ^Пропозиція президента Рузвелта до папи Пія 

й до 'керманичів церков в Америці це пропозиція 
фшжчої співпраці з боку важних духових і урядо-
і их сил за мир. На думку президента Злучених Дер-
жаву іиевтральні уряди й церкви, як головні духові 
Чинники, повинні би вже нині порозумітися, як об-
jfeicimi'rH терпіння через війну та як полагоджувати 

† світові клопоти, що довели до війни. 
`Пропозиція президента Рузвелта може послу-

ф г г и пригадкою на часі, що мирові переговори мо-
Жўтітіочаѓися явно кожної хвилини; Дуже можливо,-
і і о десь уже ведуться якісь тайні мирові розмови: 
ж без того, щоб десь не пускано ріжиих „пробних 
4ирових бальонів", не „сондованоп мирних бажань 
противників. Зовсім певно можна сказати, що кож-
гіа з-.воюючих сторін таксамо поважно думає про 
закінчення воєнних кроків, як про дальше їх ведення. 

Пропозиція президента-Рузвелта є пригадкою 

тьох. 
І таксамо інші повісті Мир-

ного,- як ось „Морозенко", „Як 
ведеться, так і живеться", 

2. Москалі про Німеччину. 

но дальше 'віддалений,' то ц 
становить для Совєтів наГгГ)ілі,-
шу небезпеку, бо він не заїк-, 
хав ідеї знищення Совєтеько-
ѓо Союзу. Совєти сподівалися, 
що захоплення Чехословаччн-

лення такої самої на Чорному 
морі — (все це оборона СССР 
перед капіталістичним світом 
Тут цілком не вірять, що пт . 
лєр занехав свої мрії j свою 
ненависть до большевизмл, нк 
він це виявив в „Майн Камиф". 
Та москалі йетають, що тепер 

німецьких ек'ономічних відно-Івѓн є безпорадний, як дощ о 
син в'наслі'док довоз,у москов-1 він воює з Англією та Ф(і.іп 
ських сирівців. Навпаки, як ((Цією, яких він так боїться. щ,( 
СССР 'поглоащує- балтійські І через них волів стати знарнд. 

„Казка про Правду та `Крив-і держави, то заразом забирає дям савєтських революціиііи.ч 
ду" приносять ті самі прикме-іті живності^ що раиіше три-, ідей. 
ти творчости Мирного: живі!бували з тих країв,до Німеч-; Хоч Чеймберлин геогра(Іііч-
образи людей і природи, з;чини. Ось так̂ і є тепер-відно-
тонким виявленням суспільно- і сини, але офіційно „Все га-
го тла, з%гуманними народ-}разд 'між Вільгельмштрассе й 
ницькими поглядами й симиа-кРе,мліном"... 
тіями по боці тих, що терп- j 
лять кривду. 

У творах Мирного має пер- Як німці, так рівнож і мо-іни приведе до упадку Чеймбер. 
шорядне значіння сюжет, алеіскалі, дуже нещиро відносять-jлина т а Далядіє, але так іц-
впарі з цим уже й словесна (ся до німецької „приязні" й сталося. Тому вони кричать: 
форма відіграє важну ролю.іпро це пише в' вище згадано-j..Треба всюди` нищити дикта-
Гармонійна побудова твору, і му часописі кореспондент з і тури буржуазії... 
при ступіневому наростанні!Москви таке: У Совєтах не скривають ілю-
дії, плястичні образи й кольо-^ Відношення до кожньогоІзіи' т о вони хочуть, щоб Мі-
ритні пейсажі, — і хоч йорів- питання внутрі'шньої чи загра- 'меччина ослабилася через віії-
нання й епітети взяті здсбіль- ничної політѓики є вирішуване'''"У фінаисаво н по'літично-го-
ша з'етнографічного матерія- Иосифом Сталіном їло пораді j піяльио й тим робом стала 

ґічну аналізу, де побут є тіль-!л ю н о к Мирного роблений РУ?ілў, та вони свідчать теж про І з членами Політбюра. f ;'зрілою до внутрішньої рено-
па якому розвииають- к о ю великого майстра, пов-j формальні досягнення прози; Коли многі думають, ' іцоіл , о ц п- 0 Д н а к . щ о д о нього щ--

ний гісихольогічної . перекон-j Жирного. Гнучка й багата мо-: Сталін івступив на шлях росій- м а Ћ Рос'йській політиці нічо-
ливости і льогічного обґрун-іва в ft чистому полтавському і сьќого імперіалізму у співпра-'г0 означеного. Той осуд, з я-
тування вчинків героїв. виді і мистецький образний ці з Німеччиною та. кинув і - к и м . стрінулася московська іп-

Свої народницькі ідеали стиль наближують творчість деали соціялізму на сміття, то̀ ї 
відбив Мирний теж у повісті І Мирного до нашої новішої лі- потвердження цього не можна 
„Лихі люди", давши в ній тератури і роблять його твор- дістати з ніякого московсько-іСНІШе в о 0 , , , м и ' "тлєра, з я-
приклад, як він розуміє бо- чість ближчою нам і ,більшого джере^та. ` ^ ^ Т Ж Є СТаТИ В С'""11 

'В опінії москалів пакт з Н І - ! щ е
а

д о в п Десотки літ... 
І меччиною був ударом 11-ої ѓо- і Я к б а ч и м о . т ^ ие „совєтеько-
Дини для розбиття лляну І"'мецькетюдружжа холодною 
Чеймберлина та Далядіє звер- і р о з у м у " м а б ^KK дУж е баг ; , г" 

ки тло 
ся психольоґічні конфлікти о-
сіб і характерів,-і де виутріш-
ній розвиток окремих поста-
тей поданий на тлі розвитку 
суспільно - господарських 
взаємовідносин, у Мирного 
маємо шукання живої люди-
ни; теми й типи його творів р0ТЬбу з життєвим лихом, сьогочасною. 
часто побудовані на конкрет-

. них постатях і на документар-; 
них подіях, хоча й бЂз нату-: 
ралістичного копіювання. Реа-
лізм Панаса Мирного не знає: 

! теж ідеалізації селянського{ 
життя, Мирний ставиться до} 

НІМЕЦЬКО-МОСКОВСЬКА ДРУЖБА 

може тапер кинути Москву 

.пуп̀и іпохід на схід, щоб тим;(Недосягнень і суперечностей, 

довірю. 

задоволити націстичні екопан-ІЯк в Німеччині так і в Москві. 
Два випадки остаинього^іоністичні мрії. І коли капі-'-1 ДОваНѐ на взаємнім „с 

тижня спричинили нове на-Італістичний світ ло цьому від-
світлення московсько-німець- Дихає, то Совєтський Союз 
ких відносин в моменті, коли!веДе Дальші приготування до 

II Головний його твір, , роман мруження ;,дружби між гїтлє- поважні сумніви ' починають І оборони на- випадок, -коли в 
^‚Хіба ревуть воли, як ясла;ром- j Ста;лѓноми. В нсвтралі`.-'кружляти щодо, с 

1. Німці про Москву. 
Останніми часами почина-

нього критично, а то й^скеп-іІОТЬ и р у ж л я т и в с е більше і` 
більше поголоски про „від-тично. ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ 

{ром і Сталгном". в исвтраль- j кружляти щодо солідности о- Німеччині прийде-до владимо-
повні?", що властиво є Духо-!ннх державах, як ѓтакож і вою-!,сі Берлі'н—Москва. В Берліні інархістичний режім, підгото-

для всіх †их, що є зацікавлені в тому, який мир. 
буде зроблений по теперішній війні, щоб вони вже 
Тепер заздалегідь приготовлялися до мирової кон-
ференції.. 

Ню Иорк, Н. Й. — У збірні 
вою власністю Панаса Мирно- ;Ючих, появляються газетні j ратифіковано німецько-совєт-1ваний англійськими та фран- на Рідну Школу в селі Під-
го і його брата Івана Білика-;качки'" (СПлетні), а то й заяви ський -пакт, а їв Женеві вики- пузькими „і-мперіялістами", а- гайчики має бути: Марія Ро-
Рудченка, — ще й тепер вра-ІдЄЯКИХ ‚визначних осіб про те.Іиено Совєтський Союз з член- б о к о л и капіталістичний світ, манко $5. 
жає ширииою і психольогіч-;шо )ЛТри`язнь" рветься, і що їства Ліги Наці̀ й. Оба ці фак- і разом^з Злученими Державами . в# n. f Вилкс Бері, Па 
ним обгрунтуванням малюнку, і Німеччина підготовліяє секрет- ти використовує німецька тро ИмеРикН. стане проти СССР. 
Суспільні проблеми в романі ;Но хрестоносний похід проти )паґандивна машина, яка без-j - Московські комуністи ува 
вмотивовані психольоґічною j 'комуністичної Москви, разом настанно шукає матеріялу до 
аналізою героїв. Не бенте- 3 Англією, Францією, Італією, поновлення доказу, що ні-

жають Совєтський Союз так 
довго ' загроженим капіталі-

Дуже гарці слова, але віршу 
ваиня не добре. 

'жить сьогочасного читача;Румунією та Туреччиною. мецько-російська прияЗінь є стичним-світом, як довго в то-

- . Пропозиція президента Рузвелта, головно про- j доводом трьох селянських ро-
позиція співпраці уряду з церквами є теж замітною Ідин- — проблема „пропащої 
пригадкою, що навіть найбільша державна сила му- І сили" на тлі селянського жит-
сшть у, своїх мирових замислах шукати союзників, 
Якщо вона не хоче, щоб мирові переговори й миро-
ві договори випали на її некористь. 

Є це все дуже вимовиі пригадки українському 
народові. 

форма родинної хроніки з ро- І Та варто пізнати, що гово-
рять про цю „дружбу самі нім-
ці й москалі? 

„Ню Йорќ Тайме" з дня 17. 
грудня ц. р. містить цікаві' го-
лоси з Берліна та Москви, з 
якими варто познакомитися. 
Персівал Ќнот так пише з Бер-
ліна: і -

.-, ; - : U 

тя після кріпацької реформи 
розгорнута так цікаво, що ро-
ман і сьогодні читається з на-
солодою. Безперечно в романі 
ие знайти композиційної конг 

Яків Арепберг. 

СЕРЕД ФІНЛЯНДСЬКИХ ОСТРОВІВ 
і ќа та внуиаі, що всі три мали 

' !на імя: Христѓян. Люди пере-
ІсталИ теж (поз'іхати, бо увага 
І всіх звернулася на човен, що 

J (І) 'його веслували, три мужчини, 
. ,. - І. іред ними М'ісце для пастора—І Бо не було в звичаю в тих 

йБуло то підчас східньої 8ій-1стіл, прикритий чорним оук-'сторонах веслувати так завзя-
Ни 1855. року. Війна, що її ве-firOM. _ j то, коли не приїздили з чимсь 
л'й а Півм і̀сяцем над Босфо-і П о ч а л о с я богослуженнія.і важним.4 

рхзм, дала і фі'нляндцям від- Дяк, Р.убіяінен, старий, тов-І Лотиський човен зупинився 
Цуги себе, коли здовж сксль-Істелезннй, бйз голосу, став І при домиќў у пристані. Мо-
них берегів Фінляндського за-: співати ікальмй; інші лучилн лодий Христіян підсунувся до 
ливў с̀ѓила ! кружляти ЇЖҐЛІІІ-)З ИПМ'С(ІЬТ молитви. Колиж чв-

щира, хоч від підписання пак 
ту самі німці сумніваються в 
щирості пакту. ` - . 'у`% 
. Безнастанне повторювання 
заяв про щирість є багатомов-
ним, та таких заяв далі вима-
гається. 

В осуді німецького погляду 
на відносини з Москвою, варто 
іпорівнати вісь Берлін--Рим з 
осю Берлін—Москва. В не'р-
шій Німеччина була незапе-
речним провідником, а Італія 
йшла в хвості подій. В друго-
му випадму, в осі Берлін—Мо-

ролі є цілком поміняні. 

ська фльота, така могутня, ш.о) сом голоси це сходилися, дяк 
ггодібної не бачили від часу 
сла'вних боїв коло Гоглюнду та 
С}еенсўнду. 

"Був гарний, теіпший неділь-
^іх ранок. Ясний день зійшов 
Чад островами та побереж-
ЖІям, соняшне проміння про-
билося крізь легку мряку й 
уііьОму яаДало ясного, срібли-
сі̀ ог'о освітлення. 

"'Море, наче втомлене, вдаря-
ЛО об іскельний беріг, прибра-
ло блідѓ барву опалю. Вели-
щ юрба дібралася над бере-
ґ‡м, зарослим сіро-зеленою 
траѓвою, та ждала мовчки того, 
що мшѓо статися. 
-іТо були лотнші, рибалки та 

перевізники,' що з ближчих і 
дальших сторін прийшли на' 
б^гослуження з цілими роди-
вдми. -----

переривав пісню та говорив: 
„Ну-ну". Тоді всі замовкали, 
а він тонким дискантом вво-
див знову співаючих на вла-
стивий шлях. 

Пастор був іще зовсім моло-
дий. ПОходив із цих сторін. 
Робив у проповідях норівнян-
ня із долин Сарону та' рівнин 
Своєї .околиці, Ільмолі. Гово-
рив' про пшеницю та вино-
град, про морепла'вців і жен-
ців. Згадав рай про Петрову 
риболовлю та про ійону в че-
реві кита.. На іце розяснилися 
лиця̂  слухачів., Вони це розу-` 
міли. Та щож, коли пастор 
перейшов зараз до інших об-
ра"зів.- `; ' 

Нараз опод.алеки показався 
чо'вен, а на ньому три кремез-
ні мужчини 'веслували з у-

Посіред; зеленого просторуі'сіх сил. Громада пізнала чо-
стояв прістіл, довкола нього{иен уже` 'злалека. То Ovn 

одного `з тих, що слухали бо-
гослуження, ЯКИЙ 'СТОЯВ в о-
станньому ряді, та сказав йому 
щось- на вухо. Це слово роз-
неслдся блискавкою між усіми 
присутніми. Старші люди за-
меггушилися трохи-. Пастор са-
ме кінчив проповідь і заки 
почалися молитви, спитався 
дяюаі, що сталося. 4 

— Порѓон показався — від-
повів цей пошепки. 

— Поргон? Що це таке? 
Корабель? — спитався пастор. 

— Ні, `прошу отця. Це риба. 
Як пастор почав молитву, 

багато мужчин було вже ро-
зійшлося, поспішали до при-
стані. Там кожний мерщій роз-
тяга(в свою сіть, 'а як скінчи-

псальми, 

Зароїлося у зарослих тро-
щею і лозиною заяивах` від 
рИбалок і їх ‚чотирокутних 
плоских човнів, що совгаються 
по воді наче лещета по снігу.ісква, 
Бо коли бистре око рибалки Тут Німеччина безпомічно гля-
заприміти†ь, що троща не ко- j дить на непередбачений біг 
лихається лагідно в напрямі хуртовини, з якого її звязано. 
хвиль, тоді він певний, що там ІВ Берліні є уже мало сумнівів 
риби вибрали собі леговище. щодо цього, хто держить кар-

Між тими, що тепер увиха- ти в руках.. І.тому совєтсько-
лися човнами по аа'ливі, був і німецькі відносини є позбав-

му світі живріє ненависть до 
„країви соціялізму"... 

'Проти того світу СССР по-
чав занимати оборонні пози-
ції, як ось захоплення поль-

ХТО ПОІ1ИРАЄ БИЗНЕСИ, 
ЩО ОГОЛОШУЮТЬСЯ D 
„СЗОБОДІ", ТОЙ ПОПИ 

РАЄ „СВОБОДУ. 

наймолодший Христіян і наша 
наймичка Квтря, що мала про-
весгги неділю в гостині у своя-
ків. Вважали фїх судженими. 
Вони часто вибиралися на т̀ а-
кі іпрогульки. 

Ловля пбідастила Христіяно-
ві та Катрі: Висипауіи - кілька 
разів свої' сіти до' човна, що 
вже більшеє не міг помістити. 
Пора було думати про пово-
р0т,: Як' мали `випливати з 
заливў, пѓобачили човен старо-
го Христіяна, а довкола ньо-
го фльотиля англійських чов-
нів, яких моряки торѓкалися 
за риби. Старий Христіян, уже 
майже ЗДИТИНІЛИЙ, не міг із 
ними порозумітися. Та що ба-
гато лотишѓв, між ними і йо-

лені тої сердечности, яка хоч-
би на ігговерхні, а всежтаки по-
винна існувати.' Московсько-
фінський конфлікт викликав 
дуже дивні почування ў`душах 
пересічних інімців. Ці. німецькі 
почування є наскрізь ‚про-фін-
ськими. З цього видно, як те-
пер тяжко німецькій пропа-
ганді представляти совєтсько-
фінську війну 'ц такий опосГб, 
щоб 'він міг бути приємливим 
лля Кремля. 

Німецька пропаганда, черпає 
щодо цього всГ відомости з 
Москви. Але головним винним 
являється у тому конфлікті Ве-
лика Британія. Для Берліна 
дуже тяжко представити чесно 
справу московського імперія-
лізму в Фінляндії, бо це іде в 
розріз з німецькими цілями 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Отсим повідомляємо укуаїнські національні товариства, 

що Обєднання надрукувало цього року на коляду листи is 
ціли збирання,жертв на визвольні змагання України, зокрема 
на політично-інформаційну акцію в Америці. Прохаємо уряди 
товариств зголоситись по ці листи до, Обєднання і піти з 
ними по коляді. 

По закінченні збірки обовязково переслати жертви враз 
з лисѓою назад до Обєднання. 

Обєднання Українських Організацій в Америці. 
Р. О. Box 122, Church St. Annex, New York, N. Y. 

Б Р И Г А Д Ќ А ` 
ТИМ, ЩО БАЖАЮТЬ ПОДАТИ В „СВОБОДІ" 

Р І З Д В Я Н І Ж Е Л А Н К Я 
Пригадується всім українським і іншим бизнесменам. 

діячам і всім громадянам, котрі бажають подати святочні 
желання своїм клієнтам, приятелям і знайомим у спеціяльнім 
їїБЯНІМ` ЧИСЛ1 " С в о б о Д и і я ке появиться з датою 6. січіѓ 
1940., що замовлення такого оголошення з текстом його п 
належитість мають бути в адміністрації часопису найдаль-
ше до 31. грудня 1939: К ' 

† ' у Адміністрація „Свободи". 

кІлька^великих каменів, а пе-івен трьОх лотишѓв: діда, бать-1 Ції пізніше, ИІЛІ звичайно 

лися псальми, лоспїшили за го внук, говорили трохи по 
мужчинами жінки з дітьми. анґлійськи, то скоро дійшло 

Поргона сподівал'ися здавна ДО згоди. Перевантажили ри- і Легко було одобрювати під-
в низьких, болотяних запливах, би на великі англійські човни, І бій Етіопії чи Альбанії .Італі-

ja старі люди впевняли, що які зараз завернули'до стано-І'ею та її інтервенцію в еспан-
чо-і пін цього року З'явиться три; ВИІІіа, яке заняла їх фльота. ській війні. Але тапер, коли 

ЗАМОВЛЕННЯ НА КАЛЄНДАРІ 
Витніть на лінійці, залучіть грошевий переказ або 

почтові марки й зашліть листом до: 
SVOBODA, P. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J. 

П. T. Залучаю тут грошевий переказ 1 на с $ ___ почтові значки j 3 3 

:„ ЦеНТІВ І ПрОШу ВИСЛЗТИ __J____ прИМІрНИК 

КАЛЄНДАРЯ СВОБОДИ НА 1940. РІК'на адресу: 

Ймення: 

Ч. `дому й вулиця: 
Місто П ѓтент: 

(Дальше буде)_. ; Москва посувається все біль-к Ц; і 



З№— 

НА РОКНІ ТЕМИ 
ЗАГЛЯДАЄ В ЧУЖІ ГОЛОВИ. 

КаЖс відомий американ-
ськиА журналіст Вестбрук 
Пеґлер. чі0 В1Н м о ж е похвали-
ТІІСІ. доорим умом. Він може 
думати про велику масу річей. 
pjH ІК` має вишуканих думок, 
але Mat здорові думки; що да-
ютЬ задовільні висліди, які 
іають йому гарні зарібки. 

Не зважаючи на те, каже 
реглср, - я часто притискаю 
„jC до шиби, щоби побачити, 
що Д`̀ `УЄ Волтер Липмен, або 
джнмі Шіен, або старий Ви-
іарл Я. також кину оком на 
Гемилтона Фиша Армстронга 
або Кларенса Стрейта". 

Згадані ним імена це ймена 
визначних американських пу-
йліцистів. Як-він заглядає в їх 

' голови и бачить, що вони ду-
мають? Зовсім просто: читає, 
шо воші пишуть. 

НЕ ЦІКАВІ. 
Людина, що сама добре'ду-

VIat і) з цього живе, цікава, 
що інші думають. 

Скільки є людей, що самі 
про себе знають, що вони до-j 
бре не думають, а проте цим 

СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 

СОВЄТСЬКА АРМІЯ. 
Доносять американські ко-

респонденти, які перебувають 
тепер на фінсько - совєтсько-
му фронті, що совєтська ар-
мія виглядає нужденно. Оде-
жа тандитна і по короткім ча-
сі рветься на.шматки. Совєт-
ські вояки вигляда'ють радше 
на жебр`аків, ніж на вояків. 
Вони мерзнуть з холоду. Та-
кож зброя погана. Великий 
відсоток совєтських гармат` 
ніх стрілен не вибухає. Повзи 
псуються і застрягають в акції. 
ч. Та понадусе, кажуть ко-
респонденти, старшинський 
склад совєтської армії нижче 
критики. Старшини, залякані 
„чистками" і деспотичною 
владою вгорі, не хочуть ро-
бити ніяких самостійних по-
тягнень, щоб не перебирати 
за них відповідальности. Це 
відноситься не лише до ниж-
ч'их старшин, але і до вищих. 
В одних із них ініціятива ціл-
ковито вбита, деспотизмом; в 
інших, коли ще залишилась, 
то спараліжована страхом за 

І УВАГИ! - Р Г О ТИЖНЯ - В ЧЕТВЕР, ПЯТЩН), СУБОТУ І НЕДІЛЮ і 
І УКРАЇНСЬКІ ЗВУКОВІ ФІЛЬМИ _ ! 

І ..Галичина" і ..Гииил ќшина' ' і І Я 
будуть висвгтленЦв слідуючих місцевостях: 

ІНЮ ГЕЙВЕНДОНН. - ` ^ ^ Щ 
Ђ ТВЕР, 28. грудня, від ѓод. 7. вечером. 
І нІЙҐШ N ПЖ —ЧУ. н. ДОМІ, зз w. ївљ 
І Ь Я И и " ' " ' ДО'ет.‚^ПЯТНИЦЮ, 29. груд-
% ня, від год. 7. вечером. 
І НЮ ГЕЙВЕН, КОНН. п . У. Н. ДОМІ, 222 

LAFAYETTE ST., в ПЯТ-
Ф НИЦЮ, 29. грудня, від год. 7. вечером. 

ГІРТФОРД, КОНН.-Л5Й ЇЇЃ, S S I 
ТУ, ЗО. грудня, від. грд. 7. вечером. 

АНСОНІН. КОНН, — в саЛІ UBERTY HALL, Ф 
9 MAY ST., в НЕДІЛЮ, f 

31. грудня, від ѓод. 6, вечером. 

З РУХУ ПО ВІДДІЛАХ 
У. Н. СОЮЗУ. 

" БІНГГЕМПТОН, Н. И. 

Новий відділ ЎІ Н. Союзу. 

За численну участь', щиро дякує, 
Укр. Фільмова Спілка „КАЛИНА". 

‚„„сім не цікавляться, що ін- j відповідальність. Знеохочує 
старшин до смілих потягнень 
іще й те, `що коли якесь по-
тягнення вдасться, то політич-
ний`галапас, якийсь комісар, 

іш люди думають. 
Може саме тому вони А не 

думають добре, що ніякими 
.іўмќами не цікавляться. 

КНИЖКИ ЦЕ ГРА. 
Американські критики про-

бують розвязати питання, як 
це сталося, що написана для 
дітей книжка під заголовком 
„Фердинанд де Бул", знайшла 
н Америці 250,000 покупців. 

Нас мож'е дивувати не стіль-
ки це, як те, що цей „Ферди-
ианд де Бул" це не одинока 
книжка, тепер видана, але од-
иа з багатьох тисяч, а між ти-
мн тисячами є кількадесять з 
гаќнмисамими великими ма-
сами покупців. 

'У нас серед іміграції інколи 
на цілий рік видається одну 
книжку й ця ледве чи розій-
деться в пару тисячах примір-
ііиків. 

Чи можна потім дивувати-
ся, що коли українська імігра-f 
мія під кожним оглядом сто-
їть на місці, американський 
народ під кожним майже о-

припише собі за те заслугу. 
Колиж не вдасться, то вина 
спадає на старшину.-

ІНІЦІЯТИВА. 
Людина з ІНІЦІАТИВОЮ, з по-

летом, свіжими плинами і 
думками може вирости лише і 
серед демократичного вихо-
вання. Таке виховання може 
бути навісь в армії, хоч в 
армії панує строга дисциплі-
на̀ . Дисципліна не конче ви-
ключає демократизм. Вій-
ськовий демократизм поля-
гає в тому, що старшинам, 
підстаршинам і воякам дозво-
ляється 'ду`м'ати, `мати свій ін-
дивідуальний погляд на спра-
ви; щоб у боротьбі, коли 
старшина, підстаршина, чи на-
віть вояк знайдуться відтяті 
від проводу, могли керувати-
ся власним розсудком. Таке 
демократичне виховання ма-
ють англійські і французькі 

глядом 
камн? 

іде милевими кро- j вояки. 
Зате німці мають диктатор-

ське виховання, коли йде про 
ПРАКТИЧНІ КНИЖКИ. JHH3H армії: старшинам і під-

Каже накладова сцілка Сай- j старшинам, пропорціонально 
мона й Шустера, що вона про-1 до їх ранги, начеркнений круг 
дала досі 1,035,000 примірни- для їх індивідуального думан-
ків виданої нею книжки „Як ня і ділання. Чим далі вниз, 
добувати собі приятелів", і тим той круг'менший. У воя-
іцо в Америці вона ще далііків той круг зводиться до зе-
продаеться по ' 3,000 копій(ра, а їх уми ціл`ковито підчи-
тижнево. j нені центральному нервові 

Крім цього продано в Ав-
стралії 21,000 копій, в Фінлян-
дїї 10,000, у Німеччині 15,000, 
в Англії 15,000, в Індії 1,000, а 
ІІ Японії 60,000. Виходить, що 
в світі є багато австралійців, 
англійців, індійців, японців, я-
кі хотілиб знати, як впливати 
на своїх земляків. 

Судячи по настроях серед 
українців, у них більшою по-
нуляриістю т і̀шилась би відай 
книжка Гвислсра про те, як 
робити собі ворогів. 

що вгорі придумує й укладає 
для них кожний крок ділання. 

НЕБЕЗПЕКА. 
Додатньою стороною такої 

системи є це, що в обрахун-
ках задуманої битви ризико 
прогри можна звести до най-
менших меж. Лихою сторо-
ною є те, що коли програ та-
ки наступить, то вона тоді є 
ґрунтовна, цілковита. Ціла 
будівля валиться ^ до самих 
основ. 

ляндії. Чому не осягають ко-І 
роткої і блискучої 'перемоги 
над ворогом, що 50 разів мен-
ший від них? Вони повинні 
завдати свому малому против-
ннкові удар, подібний до гро-
му з неба. ' 

Як подають американські 
кореспонденти,' совєтські стар-
шини не проявляють на фрон-
ті ніякої ініціятиви. Бо вони 
виховані гірше, ніж у дикта-
торськім дусі; вони виховані 
в дусі жорстокого деспотиз-
му. Вищі команданти, які по-
винні розробляти ТОЧНІ ПЛИНИ 
ділання для низів, є або не-
компетентні, або залякані че-і 
кістською системою, з її полі-j 
тичними комісарами. Нижчі 
дивляться на старших, і собі: 
нічого не роблять. 

Німці, здавлюючи індивіду-: 

альне думання у низах, витво-
рюють знамениту провідну 
машину, з ІНІЦІАТИВОЮ, у вер-; 
хах. Та машина, немов мотор, 
заставляє кожного` робити 
його роботу за згори приду-
маним пляном. У совєтській 
армії ініціятива і провідні 
думки здушені внизу і вгорі. 
Совєтська система' має лише 
лихі сторони диктаторства. 
Вона зуміла всіх поставити на 
„позір", але не зуміла для. 
всіх виробити плян, що треба 
робити. 

УКРАЇНСЬКІ СТІННІ 

КАЛЕНДАРІ 

ДО ВІДОМА УКРАЇНСЬКОГО 
ГРОМАДЯНСТВА В АМЕРИЦІ 

И КАНАДІ. 
Повідомляємо, що придбану камці 

історичну українську говорячу філь-
му піл назвою 

. „ТРАГЕДІЯ КАРПАТСЬКОЇ 
УКРАЇНИ", 

яку знімав п. Калина Лис ќж раком зі 
сином своїм, Петром Лисюком, ЩО: 
героїчно загинув там, в Хусгі, З 
правдивих історичних подій 1933-39 і 
pp. на Карпатській Україні, — ви-' 
кікчується в студії Лвраменка і} в 
лабораторії та що в кінці січня 1940 
р. фільма ця піде висвітлюватися її'̀  
Америці й Канаді. 

В цій фільмі побачите історичні за-
сідання Першого Сонму Карпатської 
України, почуєте пророчі промови 
ухвалу Законів Держави! Уряд її іѓ 
чолі з д-ром Августнном Волошином! 
-Почуєте правдиві голоси й тих, ш-
боролися з генералом Прхалою та г 
малярами... Побачите Січовиків Кар-
натської Єічн! 

Стежте за нашими оголошеннями! 
При цьому зазначуємо, що наша 

фільма „Трагедія Карпатської Укра-
їни" не має нічого спільного з ін-'`—— v...4.,^,,.,. 
шимн фільмами, які показували чи'— 
показують з Карпатської України; це;В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА 
є цілком нова фільма. ` '' ` 

„Кобзар Фільм КорпорейшеіГ І 
20 грудня 1939 р. Ню РІорк. 

на 

1940 
9 у гарних кольорах 
Ш Калєндаріюм друковане україн-

ською мовою 
Џ Свята означені чнтким черво-
. ним друком 

І 

25 центів один 25 
5 за $1.00 

Гуртові ціни подаємо на більші 
замовлення. 

Належнтість треба посіпані разом 
із замовленням. 

На С. О. D. не внснлається. 
Г і Свята Тереаа 
( J Христос прощається з матерю 
І J Різдво з ангелами 
і ) Преси. Серце Преч. Діви Марії 
L J - Пресв.Чірце Христове 
і І Христос на Олнвній горі 
І ) Преч. Діва Марія з малим 

Ісусом 
І І Ангел Хоронитель ' # 
( 1 Св. Поснф і малин leyс 
( І Свята Родина 
( J Ісус добрий Настир 
і І Слава во пишних Богу 
І J ЗА УКРАЇНУ 

ЛИСТОПАДОВІ ДНІ 
КИЇВ НАШ 
ДІВЧИНА З УКРАЇНСЬКИМ 

ПРАПОРОМ 
ГЕТЬМАН МАЗЕПА 
СИНИ МОЇ ГАПДАМАКИ 
ЗАПОРОЖЦІ 

І ХЛОПЕЦЬ І ДІВЧИНА ПРИ 
КРИНИЦІ 

1 ГУЦУЛ НА ПОЛОНИНІ 
І МОЛОДА УКРАЇНКА 
І НАТАЛКА ПОЛТАВКА 
1 ЛІТО НА ФАРМІ 
І ІВАН ФРАНКО 
І ХАТА й ГОРОД 
І ЖНИВА 
І ДУХ СВОБОДИ АМЕРИКИ 

імовлення слані по адресу 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

ишшшш 
81-83 Qrand Street, 

В суботу, 9-го грудня, заго-
стив у нашу місцевість органі-
затор п. Василь Загаєвич. Не 
гаючи часу, в товаристві 
предсідцнка і секретарю 21-го 

ЌІ відділу У. Н. Союзу в Бінґ-
'''гемптоні ми удались у сусід-

ню місцевість, Джансон Ситі, 
Н. И., де ще бракувало відді-, 
лу У. Н. Союзу. 

Відвідуючи наших ўкраїн-! 
іців від хати до хати, ми 
j дійсно переконались, що n.j 
J За`гаєвич розуміє своє діло як! 
пристало на організатора У. і 

‚ЧУЖЕ БАЧАТЬ ПІД ЛІСОМ.!н. Союзу. Доказом цього це, 
j Прочитала я недавно звіті"10 в п Р о д о в ж о д н о г о д н я Щ 
_ - Загаєвич ЗУМІВ зорганіз^атн 

ІОбєднання, де точно подано (н о в и й м о л о д е ч и й в і д д ^ в 
скільки зібрано жертв, на flK.iJ^aHC0H С и т і † н и в ч л е н и 
ціли, та куди вони пішли. A j нового відділу вписався мо-
до того попала мені випадко-(лодин лікар Климів. Упоряд-
во в' руки газета „трудящих",!кувавши уряд нового відділўі 
і в ній вони накидаються наІ т а приготовивши матеріялиі 
-s- ідо поміщення в місцевій! 
Обєднання, куди воно висила- „ - . -

^ . уя^% v"w "'" "`"а пресі в справі нового відділу, 
ло гроші. Бачать виразно, ќу-'закінчив я. Загаєвич перший 
ди висилало, а ще питають, ідеш, своєї праці. Орґанізацій-

Та замісць питати про те,Іні союзові збори відбулись! 
j що всім відоме і що надруко-ідРУгого д н я- в "еділю, при y-j 
І п„ л ' ^ . . -,, л часті` поважного числа укра-' 
ване, „трудящі' краще зроб-і- . .. _ „ . І 
,„- . ..і` „ ІНЦІВ в Укр. Ѓром. Домі в 
лять, коли напишуть людям,!_. . „ J ' . 

л . . ` . іБінггемптоні. Збори відќриві 
'де вони висилали ті гроші, що! . л , . , 
І - . - ' „ ;предсідник 21-го від., Іван 
самі від людей збирали. Чи rJ „ ' . 

. „ - г . Руцькии, секретарами зборів 
'шслали вони їх на українські.--^ . ' . -, ' ѓ 

-. V. і були: Марія Іваниќ, секретар-
землі, щоб якомусь убогому! J v . . . ѓ - ' 

' І ќ}ќа ІІОВОГО ВІДДІЛ%' і секретар: 
українцеві сльозу обтерти? і лл . „ . - х h 

,, . ' л л І21-ГО від. Далі предсідник по-Чи може посилали на бомби v . 
с ' , І кликав до слова організатора до Ьспани. ' u гт {Загаєвича. Перше всього п.І 

Аж серце болить дивитись j загаєвич повитав новий відділ 
на тих яничарів, зрадників у-L Джансон Ситі, котрого всі 
країнського народу. Копають І ч л е н и т а тх знайомі були при-
яму під своїм народом, захо-ісутні. д а л Ьше орг. Загаєвич 
вуються за українську мову, j розказував та давав докази, 
щоби плюгавити все, що CBoe.j40MV українці, а тим більше 
Продають свій рідний KpafljMOaoA'b повинні належати до 

ІЧ)ТКИМ катам, немов Юда про-! т а к о , сильної братської й най-
(Дав Христа. більшої запомогової органі-

Інші народи, менші від у-ізації, якою є У. Н.- Союз. 
І країнського, мають свої дер- Організатор представив циф-
жавн. Бо нема в них стільки рами фінансовий стан У. Н. 
зрадників і яничарів, що є в Союзу ти вартість членських 
нас. Інші народи, хоч , ма̀ ють грамот. Фінансово наша орга-
ріжні партії, проте у важних інізація стоїть дуже добре, бо 

І хвилинах усі разом єднають-! на кожного члена має зложе-
'ся і-разом виступають. В єд-!но далеко більше резерви.иіж 
І цості сила, а згода будує. На- асекураційні власті вимага-
ша незгода і роздори, завзят Іють. Тому кожний українець 

:тя наших партійників, які ін-1 повинен бути членом такої 
ішого чоловіка готові в ложці організації, як У. Н. Союз. 
води втопити, підриває нашу! д а л ь ш с присутні ставили 
силу і не дає нам піднятись Haj3anHTH? н а котрі п. Загаєвич 

ноги. Особиста амбіція бере! 
верх над інтересом цілого на-
роду. ` 

Коли то ми вже позбуде-

відповідав. Опісля забрав сло-
во парох укр. прав, церкви з 
Джансон Ситі, о. Антін Стан-
гритчук і в довшій промові 

Німці у війнах нераз осяга^ 
КНИЖКА И РІЗДВО. ^ л и блискучі перемоги. Ці пе-

3 наближенням Різдвяних! ремоги, зрозуміло, були ви-

м'ось всяких партійників і яни- j розказав про ціли У. Н. Сою-
чарів, що в свою хату вносять І 3 У ' т а закликав українців, зо-
роздор? Коли хочемо, щоб к Р е " а ^ о д ь ' в с тУ" а т" в 11-1е 

ни У. Н. Союзу. Потім зали-
нас ЧУЖІ шанували і нам по- „ т , „ Я І Љ„ї..;. ..Л,ЛТ,, ,., „̂ 

шилась тільки молодь на га-
ҐІ ҐОСТІ ўт к м а г а л и , зРобім наперед поря- л і} к о т р а відбувала збори но-
(jersey Kjlty, о А . 0. І док у себе, вдома, і— повичи- ив-зорганізованого відділу. 

іцуймо свою суспільність із і Організаційну працю уряд 
шкідників. нового відділу постановив 

Л ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ! ` Матрона Горін, продовжувати завзято, і є на-
М4Г.ОІ.ИГ .ХНОКОЛV І Милвил, Н. Дж. ДІЯ' Г В КОрОТКІМ ЧаСІ Д ж а н ` 

' сон Ситі стане приміром для 
інших малих місцевостей. 

Т. Смик, 
секр. 21. від. У. Н. Союзу. 

‚слідом точного плянування. їх 
осяѓўвали німці у відносно ко-
роткім часі. Згадатиб перемо-
гу над Австрією в 1866 p., або 
перемогу над Францією в 1870 

{році. 
Коли німці вплутувались у 

ти так, як книжку, для задо-j довгу війну, вони звичайно п 
волення всякого смаку й ўпо-і програвали. Бо' в довгій, за-
добання. - тяжній війні на перше місце 

З Приводу цих 'святочних і висувається індивідуальна іні-
иодарунків знов оповідають'ціятива і звязана з нею воля 
старий жарт: (та витревалість поодинокого 

„Дякую тобі за люльку", — 

Свят часописи ̀ містять тепер 
нелику масу книжкових ого-
юшень. Пропонують накладці 
преріжні книжки на дарунки 
приятелям на свята. 1 справді 
нема либонь ніякої іншої річи 
в світі, яку ‚можна би підобра-

вояка. В затяжній війні пере-
магають прикмети демокра-

`тичного виховання, а на` ко-
каже приятель приятелеві, 
‚‚і̀ арний дарунок!". 

„Нема защо дякувати. Я хо-1 ротку -- диктаторського, 
тів спершу купити тобі книж- і 
і у, а потім рішився, що кра- ЧОМУ ЄОВЄТИ НЕ ПЕРЕМА-
ще буде люльку". . ГАЮТЬ? 

..ГІ"ііно. що так. Книжку я Виринає питання, чому Со-
Ѓже маю". вети не перемагають у . Фін-

ЩОБ НЕ БУЛО ЗАПОРУ 
Коли людина кть тільки са-

му мягку поживу, то може ді-
стати `запір. Тому треба їсти 
я'блука цілі, з верхньою шкір-
кою. Таксамо їсти й інші ово-

і чі. Для цього добре їсти та-
кож і хліб з иагрубр змеленої 
млќи. Разовий^ хліб добрипі. 
Український борщ також по-

Імічний проти запору. Взагалі 
1 борщ дуже добре очищує і 
іилуно.к і кишки і ділає роз-
вільняючо. 

ТРАНСПОРТОВИЙ ВІДДІЛ ФІНСЬКОЇ АРМІЇ 
доставляє амуніцію й ліровіянт для армії на.фронті. 

і УВАГА, ФІЛЯДЕЛЬФІЯ І ОКОЛИЦІ! 
Перша Українська Радіова Про-

грама Євангельського подвигу роз-
і ш'ѓиється в НЕДІЛЮ, 31. ГРУДНЯ 
1939- в годині 1:30 пополудні зо 

! стації W.T.E.L., 1310 КІльос, і буде 
І продовжатнсь кожної неділі. 

Будуть сіііии, поучаючі науки ІІ 
(музико, а також про те страшне горе 
і війніѓ, які тепер знова качались. 

Євангельська Церков Божа, 
'943 N. 8th St., . Philidelpliis, Pa. 

ЩО є 
В КАЛЕНДАРІ 

СВОБОДІ 
на 1940 рік 

1) Калєндаріюм. 
2) Як люди угадують погожу. 
3) Одностайним час. 
4) Літній час 
5) Початок Нового Рому. 
6) Цей рік у рахубі часу. 
7) Як порівняти мірила на тер` 

мометрах. - —` --
8) 3 Новим Роќви (поезія)'" 
9) 3 Новим Роком — з новою 

вірою в побіду. 

II. 
10) П. Куліш: Україна (поема).` 
11) Київ (з ілюстраціями). 
12) О. Олесь: „Кресне Сонме". 
13) Про Київську Лавру (На-і 

родня Легенда). 
14) Про Золоті Ворота (з ілю-

ст рація ми). 
15) Переказ про оборону Києва, j 
16) І. Крипякевнч: Старннний 

Львів (з ілюстраціями). 
17) Галич. 
18) Тор Ля нѓе: Україна в очах 

чужинця (з ілюстраціями). 
19) Іван Нечуй-Леіпщькіт: Я-

. рами О'країни. 
20) О. Стороженќо: Краса у-

країнського степу. 
21) В. Залізняк: Моя вітчима. 
22) Байдаком через пороги Дні-

пра (з ілюстраціями). 
23) ЛІ. Черняисі.кіін: Порога 

(поема). 
2Ф) М. Сумцов: Краса україн-

ських народ ніх пќень. 

III. 
25) Про те, чому українці гай-

дамакн (Народна лєґенда). 
26) В. Лнпнжький: Про слали 

ного запорозького ватажка 
Данила Нечая. 

27) Б."ЛепкяЙ: В побіду вір 
(поезія). `̂ -! лѓ 

28) Дума про смерть Козакаќ f 
кобзаря. : і 

29) О. Конисьюій: Сподіаанш 
(поезія). 

20) В. Будзиновськнй: Поляки 
про велич Хмельницького 
(з ілюстраціями). 

31) О. Г.: З універсалів Хмель-
ницького. 

32) Степан Рудаііськнй: До У-
країни (поема). 

33) Промова на похороні Бог-
дана Хмельницького (з ілю-
страціямн). 

ЗІ). Серце Мазепи (любовні,ли^, 
стн Мазепн_ до .Мотрі Ко-`' 
чубеївної); 

35) В. Тесар: Чар Довбўша. 
їѓї) II. Куліш: Степ о півдні 

(поезія). 
37) Україна в осуді німецько-

' ѓо природника. 
38) Бальзак про Україну. 
39) Чар української ночі. 

IV. 
40) Як український закон ша-

нував жінку. 
41) Українська жінка в історії. 
42) М. Нлллпманський: Полк 

Іде (поезія). 
43) І. Фнлннчак: Бойківщнпв, 

V. 
44) Е. Ляхопнч: Економічні прѓ 

мування. 
45) Новочасна війна. 
46) Містер ФЛІС 
47) Які функції публнчного но-

таря в Америці? 
48) Цертифікатн реєстрації для 

безправних імігрантів. 
49) Як забезпечити свій винахід. 
50) Американці всі — імігран-

тн всі. 

VI. 
51) .Микола Мурашко: Скільки 

вплачують члени, а скільки 
У. Н. Союз виплачує? 

52) Роман Стободян: Майно У, 
Н. Союзу як певна запору-
ка членських Інвестицій. 

53) Дми гро Галичії н: Україн-
ська твердиня в Америці. 

VII. 
54) Б. P.: З історії української 

преси. 

VIII. 
55) Правила про працю мало-

літќів. 
56) Що коштує життя на селі 
57) Самі себе не знають і самі 

себе не люблять... 
58) 3 науки поо людину. 
59) Вага тіла й довговічність. 
60) Апетит на мясо, 

IX. 
'61) Коломийки Карпатської У-

країнн. 
62) Всячина, жарти, ІлюстраоП, 

оповістки, і 
Ціна 50 центів. . 

Замовляйте: 

" S V O B O D A " 
81-83 CRAM) STREET, 

P. О. BOX 34в, ' 
JERSEY CITY, N. J. 



V I A 4PTRF.P. 28-го ГРУДНЯ 1939. 

т і ш ь о ' я ЛИШЕ ІЖОРЯвщдагау.њСОИІЗУ 

:;Т 

днівда наших СВІТ 
пвужв, замовте тепер 
РІЗДВЯНІ КАРТКИ до 

і^лк$ .ак4Ш приятелям. 
Друг^ замовте`` гарні fcTlHHT 

КАЛЕНДАРЃ для прикраси 

ТреЃб, замовте КНИЖКОВІ ЌА, 
ЛЄНДАРІі щоби мати що 
читати через цілий рік. 

Четверте, нехай' „Свобода" 
ПОѓтІОЖЕ ВАШ виорати гар-
ний різдвящШ дарунок, и ` 

І 

ГЕМСТЄД, Л. APL Річні збори Увд. 
(Тов. Зан., CWv відќ 32?,, відбудуться 
і в галііі'ари ЮиіонДеЛл. Ев., як зви-
: чайно, в шин 11 цю. 29. грудня, в 7:30 
{ввечір. Контр. комісія буде здавати 
справоздпння зц останніх б місяців. 
Буде вибір нового` уряду на 1940. 
рік. Кожний член і члениця мають 
ашоися; котрі{й` член по ЯВІІТЬСЯ, бу-
де ќа ратн'і: член 50 ц., а урядник 
1 дол. Пригадуємо тим членам, ко-
трі т с дотують, ніобії вирівняли 
свій довг за рік 1939., бо як внбе-
реться новий уряд, щоб н'е було 
жадного довжинќа. Пригадуємо чле-
иам, хто має знайомого, най приведе 
на ті збори і запишемо д о . Товарв-
сТва `і $о У. Н. Союзу' без- оплати 
вступного. — М. Ќатола, пре д е ; 'Д. 
Домнтришнн, кас; М. Кнрнч, фін. 
секр.; І. Гречпн, рек. сскр. 

ОБРАЗИ 
Ї С У Б А X Р И С ТИ 

— або — 
mm НІМІ 

НЮ ИОРК, Н. Й. Річні збори Бр. 
ев. Володнмнра, від. 130., відбд--
дуться UL суботу, ЗО. грудня, в годині 
8. ввечір, в галі, ЗО Іст 7. вул. Про-
ситься всіх членів прийти, бо в важ-
ні справді: звіт у ряд ник in і вибір 
уряду мо 1940. рік. Приявність всіх 
членів в конечна. — Антін. Карпо-
вич, рек. сскр. 

п україмсккім стилі в прекрп-
сицх кольорах, вид. „Тема".-
Велнчииа- 20 иаіів через 

15 иалів. 
.Куріть їх, оправте в рамці і даіі-
тде Щ Різдвяний Дарунок або 
ц, самі задержіть для прнкарся 

своєї хати. 
.Ціна Образу Ісуса X рис та 80 ц. 
Ціна Обвезу СаятоїMapfi 80 u, 

. п'ѓіни 'ЃУм' 1 

КНИЖКИ НА ДАРУНКИ: 

ЛЕИКЙУД. Сч Річні збори Бр. св. 
Духа,, аді,.. W8., відбудуться в и,оиеді-
лок, 1. січня, п 1. пополудні, в галі 
церковній. Лраситься) ЧДЄЦЙІІ щоб. 
всі прибули .`на означений ^ас. Кон-
троля ЗДПЄЇМ справоаяаиияѓ за 1939. 
рік. By д'е вибір Уряду на 1936; ріЌд 

tf-T Д. Мотлжнийі предс , іи 

КЛШЛЕЩЬ, а Річні зборм Тов. 
' ` Сокіл, від. ЗИК ,̀ відбудуться Г. січня1, 

в̀  голині 18. panoj OflocuwxA ВДІХ 
Членів прибўій па збори, вислухати 

рвѓѓу урядників'! контр. комісіїѓ Буде; 
! вибір нового уряду.' Олеже` ориоут-
'ність всіх членів конечна, — Грцго,. 
'рій Кисіль, предс; Дмитро Загута, 
;кас; Семен ПрстодОД фін. секр:; 
jIUMKo Клл'ьмўк,' рек. секр. 

КАРТЕРЕ^ Ч. ДЖ'. Ичн#Л МЃЃНИЃ 
Бр. св.' Арх. Михаїда. від. 209с, від-
буДсться в суботу. ЗО. грудня,, в го-

j лині 7. вечером, в гали церковній. 
Обовязко.м всіх членів в зійтися Й 
почути цілорічне справоздання, ко-
тре здасть секретар і `інші урядники. 
Буде- теж вибір; уряду на рік- ИИФ — 
Іван Лукашксвич, пгАдс; Стефаіг Я-
рощак, кас,; Иосиф Ґінда. секр. 

КАРТЕРЕТ, Н. ДЖ. РІЧНИЙ мітинг 
Тов. Запорозька Січ,, від. 342., від-
будеться в понеді.іок,, 1. січня- 1 

Огсим- повідомляється ввесь український загал, а головѓо 
в ідліт У, Н. Союзу (?тейгу КонектіійкЋ, що h 

ДРУГИЙ с д а о ш ДЕНЬ 
в нашім стейті відбудеться 

2?. ЧЕРВНЯ (J11HE Я ) 1940. РОКУ В ННТ ГЕЙВЕН, КОЙ! 
Проте проситься всі громади, щоби на той день стрима-

ЛНСЯ зо своїми підприємствами; а масово взяли участь у Сою-
зодім Дні. Програма дня буде- ухвалена на` елідуючім' зїзді. 

А. Маланчук, окружний організатор. 
'Г "Г'И ' """ `` 'І " " 

ДЖЕРЗІ СИТІ. Н. ДЖ. Річні збори 
Тов. Укр. Січ.. від. 170., відбудуться' 
в неділю. ЗІ', грудня`, в годині 6. 
ввечір, а У. Н, Домі, 181- Фліт уд-
Обоиязком як від. урядника так і 
члена на ці важні збори прийти хо . 
тнйі раз у рік і вислухати справоз-
дань фінансових і звітів з діяльностн 
за цілий минулий рік. 1 буде вибір 
НОВОГО відділової о уряду на 1940. 
рік. Рівнож проситься молодих чле-
нів пріійтн хоть раз у рік і прислу-
хатнсь нарадам старих своїх` бать-
КІВ, бо молоді, члени можуть ще 
ліпше ігроваднтн відділ, як старі 
батьки і по черзі занимпти у відді-
лі уряди. Під увагу тим членам, ко-
трі ще не заплатили своїх вкладок. 
На речннх зборах, подає`мо, що мо- УКНДІНІМІ ЖІНКИ І ''ЩМЙІАІІ ФІЛАДЕЛЬФІЯ', ПА. На річних зЃќ). 
жуть занлатнтн так, щоби довгу не " ' у - v W f Т pax Бр. св. Васнлія, від. 3;і9., котрі 
переносити на наступний рік. — T.j Коли Ви в дійсности дбаєте про відбулися 9. грудня 1939., вибрано 
Наконечний, фін. секр., 16 $іпГогЛіорнгікальність своєї краси і молодо-, уряд на 1940. рік: Іваи Сорока; іір.; 

ВОЛітЬ, славна повість N.iaca Р1., Jersey City. N. J. шшхоііть все ю У%пашського''и;`" ІващіЩНИ, заст.: Іван Г.іщка. 
Самчтка, в трьох томах $4231 ч І"Н, ЩИІХОДІТЬ все ло ужрамісиквго j ^ Васил'ь аМлтцинка, заст.; і5он 

^n.p-ncwn л і м ^ „ ^ - J т _ і косметичного заведення п. н.: І Сорока, секр,; ' Теодор атавяник, 

?., на лаіннськніі Новий Рік, у і од. 
0. рано, в церковній галі. На тіо-

рядку нарад справоздання урядіѓ і 
контролі за 1939` рік і будеться nrjf-
ннматн ноЬнх` членів без вступу. —. 
І. Маркович, секр. -

БРІДЖПОРТ, ПА На річних збо-
рах Бр. ов. Петра й Павла, від. 383^ 
дня 16. грудня }939. року зістав да-
тверджешій в цілости той самий уряд, 
що був 1939s. року. — Іван- Ґрудзіц-
ський. предс; Юліян К%шнір, кас; 
Иосиф Муц, секр.. 664 Bush Street, 
Bridgeport,' Pa 

І 

ВДОГ - РОЧЕСТЕР, Н. І . ^ Й 
КОМІТЕТ ГАЎЇЃ ПАРОХШДЬИОІ ВОАШТС#УС 

НОВйРгЧНУ ЗАБАВУ З Т Щ 8 К И 
її ндащ, зі. т і т с і ш ш ш % Ш) 

ft ГАДИ ИАРОХІЯЛЬИШ, W ПОЧАТОК У ЃОД. в:ЗСв 
ПООСІГЇЬСЯ всіх рромадан прибути та? аееело побаангџся. 
Також цовідомляе'ться, що Річні З$оци Геліѓ йарохіядьмоі відбудаисв. 

t. січня WWt, в гоя', і :39 пополуднГ. Проситься всіх парохіян прибути на 
оаиачежіа чає. KOHtoeT ГвяІ ічврохгялкнвк ' 

"'"- н и в — — — ї в В О Б 

ХОЗЙ5ДНИЯ ЯР, повість у двох 
TWteX—г ,- 52ЛІ 

ВЕДИКИИ ГЕТЬМАН, історич-
ний роман, написав Федір Дут-
ко - - ^ $ 1 . 7 5 

НОВЕЛІ, ПОВІСТИ. 
всі гарно оправлені. Замовте кілька: 
ЗАЙКЖ У КАРПАТАХ . $ЛО 
о в м в ѓ а ЧИГИРИНІ $ JS3 
CltttOer ОПОВІДАННЯ $ .65 
ЗА НАЖИВОЮ $.69 
nWPHWHOPOM ХМЕЛЬНИЦЬ 

КОГО — 
іЧАІСИЧЗтІ ЗАЛІЗѓѓЯК 

стіяот —^ -

Я В А к Ч И № Л і DOROTHrs BEAUTY SPOT, Ш ^ І Щ Щ ^ І Щ 
433 EAST 9th ST., (newr Aee. A ) , (Ілько Сорока, коитрольори. Просіѓть-

N F W YORK CITY ! с я членів, хто мйе діти або старших 
iwv^. м и , кандидатів у члени, хай зголоситься 

якого власницею є Д. Кульчицька, І до секретаря і впише їх до У.' І і. 
бувша. Кучкудівна. Як спеціядістка Союзу. — John Soroka, секр., 3236 
по жіночій окрасі, гі. Кульчицька N- 6 t h S t - РІІІ1а-. Pa- ` , 

перед-свя- `^^^ 
.ші -іс. С !1.,. :іі,.и, фін. .у і "'' ' ':"`::'' ' '̂ # ? W 
Скоратко. кас; А. Карась, рек. секр. вейвс . за які Ви часто платили по 

січня, на Новий Рік, п У. Н. Домі, в 
годині .'І пополудні. Повідомляється 
всіх члешщь, що на цих зборах буде 
вибір нового уряду на 1940. рік і 
інші важні справи до полагодження, 
ТоМу проситься всіх членнць на збо-
рн явитися і залсглостн виповнити. 
Котра члениця на збори не явиться, проголошує спеціяльну 
підлягає дол. кари. — А. Гаврцляк, ,„ ,„ . . , Л^ГІ„.,. .... „ , „ 
ппрпг Г П л л і м я л . Ми г о Л - К ТОЧНУ Оферту HU Г. ЗВ 

ПОвїДОМЛЕИНЯ д л я 
покутив УКРАЇНСЬКОЇ' 

ШЕВЧЕНКО-ФРІІІКО 
Л Я МП Н 

Ця лямпа є ' електрична. 
^1 Лямпн на аафту (COAL ОІЦ 

ѓ Виробляємо лишень на сие-
діядьііе. замовлення . і ло 
більшій ціні; Ціна за елек-
тричну лям`пу є $4.50 з ле-
ресилкокн а С. 01. IX буде 
коло-25 ц. більше. Џ#я спро-
давців 'значний, одуст. Йи-
шіть на адресу: 

PAUL'S K0VELTY 
2856 NORTH SAYHE AV1WJE, 

C H I C A G O , l i t . 
1 ' " i" j I H i "" l!l В ^— 

Дня 9. грудня 1930. рч в Нк) 
Гейвен, КВАЦ уоакоївся сном 
блажемшоц н а тяжкій 5^нісяч. 
аій ііедузі, член Тов. ЛюЛон 
ЯВ. З % Ў . И. Coway, ' 

ІІОЄИФ П М К Е В Є Ь К И И . 
ОУШЮМІ 60- років. Родиься 

ІЗ, Ліодога І879. року, в місті 
Бережани, повіт Бережани, га. 
личина. До Союзу вписався 15 
ідаітня. 1933^ воку. Був щирим' 
і добрим членом як і громадя-
нннои. Пращоючи яри будові 
фдаюлментів домів, був ушио-
джений на здоровлю й зійшов 
у могилу передчасно, лишаючи 
В тяжкім, с^утцу жену Катери-
Яу, трьлх синів: Володимира, 
Стефана й ѓ о м л в , і дві дочки! 
Емілію, й Фрйнциику. 

Похорон, відбувся 13. грудня 
з власного помешкання, 194 
фрешк Orflv ДО церкви са Арх. 
Мнхаїла при аелнкім здвизі їв. 
роду; члени Тов. і Бр. стояли 
коло, домовиш, до укінчення 
Бд)госдужешія й відпровадили 
тлінні останки на цвинтар св. 
Лавреіггія. . 

Най земля Виншннгтона буде 
Йому леткоюі 

Вічна Лому память! 
Ми Сампара, секр. 

НЮ ИОРК. Н. VL Річні збори Тов. 
„Зоря", від. 69., відбудуться в субо` 

(ту. ЗО грудня, в ѓод. 7:30 вечером. в 
$ .65 ‚.Кариаіііі Гали". 217-219 Іст 6 вул. 

Проситься всіх членів хоть раз у рік 
$ЇЛО! прибути на збори і спільно пора-
4, ,л днтнсь длд добра товариства „Зо-

іря". — PL Забавчук. предс: М."Ліос-
ГРЕМИТЬ _ - - 1 — - - $ Я5 тей. "кр . ; Д. Крицун, кас. 

ПРЙГОДН; ДОБРОГО ВОЯКА КЛІВЛЕНД, О: Річні збори Тов. 
iiittCnVA НА, гп ітгкпш шглні- Запорозька Січ, від. 251., відбудуть-
^ ? ! ^ ^ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. в поиеді-юіс, 1. січня 1940., в го-

UtwAiro т фроиту " - д о і д и н і 12. сиодуднс. в парохіяльиій 
Швейк в ВИИЌгі $ЇЛО;школі. Отсим проситься всіх членів 

'і члениць. щоби всі зійштися на о-
значеиий час і вислухали спраноз-
даиня урядників і контр. комісії за 

через 17 `палів. Чудові ілю- І минулий рік. Буде вибір нового уря-
страцП, у паперовій оправі $1.50 ДУ на наступний рік. Член, котрий не 

явиться на зборах, підлягає карі од-
ного доляра'. — Юрій Плині, предс; 
Н,- Страп, 'фін, секр.-кас; П. Керик, 
рек. сскр. 

НЮ ИОРК, Н. П. Річні збЧмш У-
країнського Національного Запомого-
вого Товариства „Дністер", від. 361., 
відбудуться в суботу, ЗО. грудня. 
На порядку дня є важні справи, а 
то звіт з діловодства цілорічної пра-
ці, який здасть контрольна комісія. 
Крім того є інші важні справи. По 
тім наступить вибір уряду на 1940. 
РІК- Не я в н в шийся член(нця) під` 
лягає карі після` статуту. — Т. І уяь-
ка, рек. секр. 

ГАЙДАМАКИ. Надзвичайне гар-
НД видання, величини 13 цалів 

-$2Л0 
$ЗЛО 

(ПУ,,дслстищЩ оправі — 
ў'люксусовій оправі _--

ТВОРИ МАРКА ВОВЧКА, збір- " 
ник оповідань, в оправі $1.25 

ЦАРІВНА, повість О. Кобнлян- ' 
свќої, в гарній оправі $2Л0 
ВСІ КНИЖКИ, ЗАМОВЛЕНІ НА 

РІЗДВЯНІ- ДАРУНКИ, книгарня „Сво-
бодн" гаоио опакуе в гарний святоч-
няА різдвяний папір з прикрасою, і 
залучить гарну картку з іменем да-
руючого й святочниин желаннями. 
Внш-темо просто- до обдарованого, 
щоби' він дістав на Різдво, або вн-
шлемо не Вашу адресу. Тому, п о 
кожного року маємо великий навал 
з різдвяних замовлень, просимо за-
мовляючих замовити дарунки тепер, 
щоб ми могли їх гарно- приготовити 
до висилки. 

її "Svohoda 
81-93 GrattcT St., P. O. Box 346 

Jersey Сил N. J. W 
І 

КЛІВЛЕНД, О. Річний мітинг Се-
стрнцтва Н. 3 . П. Д. Марії, від, 112.. 
відбудеться в понеділок. 1. січня, на 
Новий Рік. Мітинг зачнеться в 1. 
годині пополудні, в гали церковній. 
Просіѓться всіх членнцяь зійтися на-
Час призначений, щоби не бракувало 
вас ані одної. Повинна кожна при-
Йтн і вислухати справоздання уряд-
ниць з цілого 1939. року. Котра не 
буде на мітингу, платить 1 дат. кари. 
— Марія Ліска; предс; Катерина 
Таврійська, фін. сскр.; Софія Лазу-
.ча. ќде; Домінійка Романович, рек. 
секр. 

$6.00. а які вона виконає машиною 
чн руками і тільки в чистій оливі 
лише за 3.00. Робота артистична і 
гарантована. Обслуга чесна. Кори-
стайтеж з різдвяної оферти і ЏЩОЃ 
туйіе собі аДрссуі 290,-

КАЛЄНДАРІ 
НА 1940 РІК. 

Чудові Краєвиди, Патріотичні,'} №- j 
лігійні. Дівчата і Діти в ріжннх поѓ і 
зах. Свята зазначені червоно, пости і 
зазначені рибою. Ціна одного Ќа-1 
лєндаря з пересилкою 25 ц. 5 Ка-
лєидарів за $1.00. 12 Календарів $2.25.' 
25 Календарів $3.75. 50 Календарів 
$7.00. 100 за $12.50. Для бнзнссмешн 
друкуємо Календарі з їх фірмою за 
малою оплатою за друк. Всі вище 
згадані календарі є першої клясн. 
Для шторників і агентів спеціально 
низька ціна. Ціна мішаних календа-
рів другої клясн: 100 Календарів, мі-
шані цзори, другої клясн $8.00 з пе-
ресилкою. 100 Календарів "De Luxe'Ч 
мішані взори, $8-00 з пересилкою. 100 
Календарів на твердім картоні $10.00 
з пересилкою. На Календарях другої 
ќлиси фірми не друкуємо. Різдвяні 
картки блискучі „Христос Раждаеся", 
або картки в формі книжечок -з від-
повідннмп віриіамн, ціпа за дознн 60 
н. 50 карток $1.75. 100 карток $3.00 а̀  
пересилкою. Картки . на Іменини в 
формі книжечки дознн 60 ц. Картки 
в формі книжечки на 25. ювилей він` 
чання, з відповідними вершамќ, до-
зіш з пересилкою $1.00. 261-

Замовлення посилайте иа адресу: 
UKRAINIAN BAZAAR 

170 Е. 4lb ST., NEW YORK,' N. У. 
шшшшшшшшш—тшяшшшшшш 

: ;НА.ДОПОМОГУ ФІНАМ. 
'Аііер^анськнй. уряд післав 

до Фінляндії д-ра Г. А. Спен-
сера, представника федераль-
ної служби пўо`личного здо-
.ровля, щоби поміг фінам по-
борювати недуги, що можуть 
ширитися через ВІЙНУ. df 

ЗАНЕДБАНІ ХРОНІЧНІ НЕДУГИ 
доводять до безпотрібиого терпініві. 

Аналіза кровн, лучі „Екс", ,, 
аналіза сечі, медична екзамінація 

по низькій ЦІНІ ., 
запевняють ўдачну діягнозу. 

Ревматичні стани, ‚Л`ей фівер", астма, 
клопоти відходовбї кишки, иіхура, 
залоз і нирок лідується модершснн 

способами. — ПОРАДА ДАРОМ^ 
DR. D E R U H A 

138 Емѓ 86th St., New York City. 
Кожного дня від 10.—2. год, t: 
і від 4і—9. У неділі від. іО.—2^ 

. Осібна ждальня для жінок. 
штштятштттттттштят 

Р Е К О Р Д И Ў РІЗДВЃО 
СВЯТА ВЕЧЕРА, — Часть Перша і Друга. 
ЙОРДАН (ЩЕДРИЙ ВЕЧІР) — Часть К ft Н. 
СЛАВА В ВИШНИХ БОГУ. ВСЯЧЕСЬКДЯ. — Хор. 

(Три великі 12-далсиі рекорди містять такі КОЛЯДИ: Бог Предаічипіі, 
Нова Радість. Бог ся рдждае. З нами Бог, Согласно, Рождество Твоє, 
Слана во ВишниХ Богу, Ікяческая, Рождество` Христове, Понад Ви -̀
фтеемом. ЩЕДРІВКИ: Оіі і ам за горою. Пішов 1 вас єнќо, Пасла Глн-
дзучм, Щедрий Вечір, Єлицп. ВІНШУВАННЯ по коляді і по щедрівці. 

. , ВСІ ТРИ РЕКОРДИ'3 ?Аяьбумом $3.00. 

НАЙНОВІШІ РЕКОРДИ З КИЄВА (Українські) по 75 ш: 
5115 Oiij Джиґ'уне,.Сиать меаі̂ неч̂ ХОчеться. 

відспівав О. Цетрусенко, ^ акомп. орхестри. 
5199 Взяв бн я Бандуру. І̀ речаанкн. — 

відспівав І. Паторжянсь.кнй. цри акомп. Баидуріістів. 
ВИБРАНІ РЕКОРДИ КОЛѓОМИЇ по 5ft и.: 

27384 Козак за Длнаєм. Розл Патька. — Гуменюка. 
27383 Весільний' Віват — Гумеяюка. співає Р. Красновська. 
27382 Сальонові Дівчата. — ЖукоаськоГо. 
27380 Сотшж. На Редусіиг. —Жуковського, комічна.. 
27378 Від хати до хати. Коломийка і козак. — Гуменюка. 
27360 Зачепився ковбасою. Ти, мій короваю. — `Скороботача. 
27258 Чи то, люди, конюшина. Заший мені. — Ком. Жуковського.' 
27350 Сірнііська коломийка. — Ѓўменюќ. Співає Свистун. 
27336 Ворог у Хаті. — Жукойського, комічна. 

РЕКОРДИ ДО ТАНЦЮ iw т ц.: 
27308 Дай. Боже, жартувати. Літом качка прачка. — Полька. 
27307 Добра господиня. Поцілунок. — Полька.; 
27316 Полька Бабуся на гармонії. 
27172 Пиймо, друзі. Вальц. Старосвщька коломийка. 

РІЗЌНІ РЕКОРДИ 10 за $2Sfc 
594 ГОП, .МОЇ ГРИЧАНИКИ. УКРАЇНСЬКА ПОЛЬКА. ' 
596 СОЛОДКА ПОЛЬКА. ЧАСЯ МАЗУРКА — Орхестра. 
586 ШУМКА КИЇВСЬКА ШУМКА ВЕСНЯНА. — Орхестра. 
575 НЕУДАЧА ИАНЧИХИ. КОМІЧНА. —В. Савіцького. 
582 ОХ, НЕ ЛЮБИ ДВОХ, ПІКгЩ- — Барчаниша. 
588 ГАЛИЧАНКА. РУМУНКА танецЬ- — Орхестра. 
589 КАМЯНЕЦЬКА КОЛОМИЙКА. БАЛАМУТИ'. — Спів і Орх. -
548 КОЛІАР. ЗАКУВАЛА ТА СИЙА ЗАЗУЛЯ. — Хорі -
554 ЛЮБОВ В КРАЮ ТА В АМЕРИЦІ. 
564 ЧУДАСІЯ. ЧОВНИК ДАВИДЕНКО-БАРЧАНІВНА. 

Зо замовленням посилайте Моней Ордер або.одного доляра на зав-
даток, решту заплатите лочтареві. До кожного замовлення, голки даємо 
даром. (На складі маємо також ролики на пяно а кодядами). Пишіть або 
за ходіть на адресЎ: ( 

SURMA BOOK AND MUSIC CO., 
325 East I4th Street New York, N. Y. 
' - . Tel; GBamercy 1-WMA 

t MHPBH литвин 
-УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжииці як далеко поза 
Нгоаркомс Враз! потреби теле 
фонуйте до нас Обслуга шнрз 

і чесна. —. Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

cor. Springfield Are. 
N E W A R K , HKJ. 

РЬояе.- Еалех 341347 

T 
шщтшттшттшшшшяшштяшя— 

І В А Н Б У Н Ь К О 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНІЇЌ 

заряд жў є погребами по ціні так 
низькій як $150. 

Обслуга." найкраща. 

Ufr^ mat имчч.т-#— ТАРЗАН І ВОГНІ ТОРУ ч ` (5і) 

?о;Л 

J О Н гЧ B U N K O 
Licensed Undertaker it ЕтЬдігоег 
437? В. 5tb ST., NEW YORK CITY. 
SMgniffetl iunerals as low as Si SO. 

Telephone: GRJHiercy 7-7661. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

. 

відався 
в шкіру Тарзана. „Я думаю, 
що ти тепер змінив свою дум-
ку і таки залишишся .тут", 

`промовила зїдливо королева. 
„Не противсй тому, Тарзане. 
Будь розважний. Справді нам 
огидно буде дибитись на цей 
очевидний морд, але що пора-
дйш; проти вищих сил!" — за-
гоиорив розважний китавць, 

„Добра рада, д-р'ВО 
завважила—короле'ва. Тепер-
войа обернулась Ьід товари-
ства і подалась до підніжжя1 

ідола. Там, взявши в руки 
довбеньку, ще раз обернулась 
до прнявних і заговорила: „А 
тепер ви уважайте. Бо ви по-
бачите щось таке, чого не ба-
чив ні один чоловік із чужої 
землі' V 

Агті вдарила двічі по вели-
кім мідянім дзвоні, ̀  ЯКОГО' го-
лосніЛ і жалісний звук про-
різав кімнату і згинув десь'у 
закамарках цеѓ святині. На 
ЗВІ'К дзвону ввійшло 12 жер-
ціів. Вони були добре вивчені 
в своїх ритуалах. Не кажучи 
ні слова, вони тричі обійшли 
довкола ідола. За третім ра-
зом вони пристанули. 

Тепер королева діткнулась 
ручки,: що сторчала з бокуг і 
плити каміння, що зяаходн-
лись перед ідолом, миттю 
зникли, і Повстала нора в під-
легаі, звідки вибухнув вогонь. 
Цей вогонь обхопив лежачого 
на -рунзті звязаного вязяя. 
Роздався ^короткий, але про-
яизливий крик нещасливця і 
нсет втихло. Тільки тріскало 
полумя, ------

rv,-' 
чтаі 

ЗАгШѓНАбСЬ ПОХОРОНАМИ 
Л WBLONX̂  BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

I2a EAST 7!Ь STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Tel.І Orchard 4-2568 
ИЯАМСН OFFICE A CHAPELt 

TO? PROSPECT AVENUE. 
i—r. E. 155 S t ) , BRONX, N. Y. 

TeL Мвігом 5-6577 

Певна прикмета. 
'Один панок вибирає в бю-

рі нашпорт. Урядник пише: о-
чі сині, волосся бронзове, ніс 
-рівний, ріст високий. 

-^ Маєте які особливі зна-
кц? — пцтає урядникч 

— Так, лане, — мені браќўв 
ісл$пої кишки... 


